
 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 دارة كمٌة فً اإل أسالٌبمواصفات مقرر: 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 ةداركمٌة فً اإل أسالٌب : اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 3الساعات المعتمدة:   .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 االول/الفصل  الثالث، /المستوى المستوى والفصل الدراسً:   .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 اعمالإدارة والمعلومات،  حصاءاإل درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة تدرٌس المقرر:لغة   .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 العامري أحمدد: منصور       معد مواصفات المقرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

وحل النماذج فً مجال بحوث العملٌات، البرمجة  دعدادإلالالزمة الطالب بالمهارات والمدرات  زوٌدت إلىٌهدف هذا الممرر 
فً حل مشاكل  اآللًالخطٌة )اسلوب السمبلكس، اسلوب النمل ، اسلوب التخصٌص وذلن  باستخدام برنامج الحاسب 

 .(Excel solver ،Toraبحوث العملٌات والبرمجة الخطٌة )

 

III. :مخرجات التعلم 

 الطالب لادراً دعلى أن:بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون 
 .a1ٌة بمشاكل البرمجة الخطٌة.ساسٌُظهر المعرفة بالمفاهٌم األ 

a2.ٌوضح كٌفٌة صٌاغة االلرٌاضً لمشاكل البرمجة الخطٌة . 
.b1  .ٌمٌز بٌن الطرق المناسبة لحل مشاكل البرمجة الخطٌة 
.b2مللٌفسر مشاكل البرمجة الخطٌة الٌجاد الحل األ. 
C1 ٌة وااللتصادٌة. دارالكمٌة فً حل  المشكالت اإل سالٌب. ٌوظف مهاراته لتطوٌر استخدام األ 
.c2 ( ٌستخدم برامج الحاسوبExcel solver ،Tora.فً حل مشاكل البرمجة الخطٌة ) 
d1ٌة وااللتصادٌة.دار. ٌعمل ضمن فرٌك فً حل المشاكل اإل 

.d2 لحلول مشاكل البرمجة الخطٌة. فضلألٌتخذ المرارات الصحٌحة الختٌار البدٌل ا 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
 - a1ٌة بمشاكل ساسٌُظهر المعرفة بالمفاهٌم األ

 البرمجة الخطٌة.
A1. 

a.2 a2-  ٌوضح كٌفٌة صٌاغة االلرٌاضً لمشاكلA2  
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 .البرمجة الخطٌة

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
-b1  ٌمٌز بٌن الطرق المناسبة لحل مشاكل البرمجة

  الخطٌة.
B2  

b.2 -b2مللٌفسر مشاكل البرمجة الخطٌة الٌجاد الحل األ. B1  

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
C1 - سالٌبٌوظف مهاراته لتطوٌر استخدام األ 

 ٌة وااللتصادٌة. دارالكمٌة فً حل  المشكالت اإل
C2  

c.2 
-c2  ٌستخدم برامج الحاسوب(Excel solver ،

Tora)  مشاكل البرمجة الخطٌةفً حل. 
C4  

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1- ٌة دارٌعمل ضمن فرٌك فً حل المشاكل اإل

 وااللتصادٌة.
 

D1  

d.2 
-d2 فضلٌتخذ المرارات الصحٌحة الختٌار البدٌل األ 

 لحلول مشاكل البرمجة الخطٌة.
D3  

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  التدرٌس والتقٌٌم: استراتٌجٌة أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة   والفهم مخرجات المقرر / المعرفة

 - a1 ٌُظهر المعرفة بالمفاهٌم
 ٌة بمشاكل البرمجة الخطٌة.ساساأل

 المحاضرة . -
 ة والتطبٌمات العملٌة.مللحل األ -
 حل المشكالت. -
 الحوار والمنالشة والتغذٌة الرجعٌة. -

 المالحظة وتمٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 تمٌٌم التكالٌف الفردٌة والجمادعٌة.  -

 تمٌٌم الواجبات.  -
a2-  ًٌوضح كٌفٌة صٌاغة االلرٌاض

 .لمشاكل البرمجة الخطٌة

 

 التدرٌس والتقٌٌم:                                                      استراتٌجٌة ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التقوٌم استراتٌجٌة    التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

-b1  ٌمٌز بٌن الطرق المناسبة
  لحل مشاكل البرمجة الخطٌة.

 المحاضرة.-
 الحوار والمنالشة. -
 العصف الذهنً. -
 ة والتطبٌمات العملٌة.مللحل األ-
 التدرٌب دعلى المهام والتكالٌف الجمادعٌة. -

المالحظة وتمٌٌم المشاركة  -
 الصفٌة.

 االختبارات التحرٌرٌة.  -

 تمٌٌم حل التكالٌف.  -

 تمٌٌم االبحاث المصٌرة.  -

-b2 ٌفسر مشاكل البرمجة الخطٌة
 .مللالٌجاد الحل األ

 

 التدرٌس والتقٌٌم: استراتٌجٌة ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌةمخرجات 

C1 -  ٌوظف مهاراته لتطوٌر استخدام
ٌة دارالكمٌة فً حل  المشكالت اإل سالٌباأل

 وااللتصادٌة. 

 المحاضرة .-
 .باستخدام برامج الحاسوبحل المشاكل  -
 ة والتطبٌمات العملٌة.مللحل األ-
دعلى المهام والتكالٌف التدرٌب  -

 الجمادعٌة.

 تمٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 تمٌٌم الواجبات.  -

تمٌٌم حل التكالٌف   -
 باستخدام برامج الحاسوب .

-c2  ٌستخدم برامج الحاسوب(Excel 
solver ،Tora)  مشاكل البرمجة فً حل
 .الخطٌة
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                                                            التدرٌس والتقٌٌم: استراتٌجٌة رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات المقرر 

d1-  ٌعمل ضمن فرٌك فً حل المشاكل
 ٌة وااللتصادٌة.داراإل

 المحاضرة .-
 الحوار والمنالشة. -
ٌة داراإل التدرٌب دعلى حل المشاكل -

باستخدام برامج  وااللتصادٌة
 .الحاسوب

ة والتطبٌمات مللالتدرٌب دعلى حل األ-
 .باستخدام برامج الحاسوب العملٌة

 تمٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 االختبارات التحرٌرٌة.  -

تمٌٌم حلول التكالٌف باستخدام   -
 برامج الحاسوب .

تمٌٌم التمارٌر باستخدام برامج   -
 الحاسوب.

-d2  ٌتخذ المرارات الصحٌحة الختٌار البدٌل
 لحلول مشاكل البرمجة الخطٌة. فضلاأل

 

V. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة  كتابة
 للمقرر مع تحدٌد الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

الر
 قم

وحدات/ 
 موضوعات المقرر

 المواضٌع التفصٌلٌة
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

1 
ممدمة فً بحوث 

 العملٌات.

 ممدمة فً بحوث العملٌات. -

التطور التارٌخً لبحوث العملٌات  -
التً سادعدت دعلى تطور  والعوامل

 بحوث العملٌات.

خطوات ومراحل مشروع بحث    -
العملٌات، تحدٌد المشكلة، صٌاغة 

االلرٌاضً، حل االلرٌاضً، 
 اختبار الحل مبدئٌا، تنفٌذ الحل.

2 6 
a1,b1, 
c1,c2 
d1, 

 البرمجة الخطٌة 2

 مفهوم البرمجة الخطٌة.  -

 مجاالت تطبٌك البرمجة الخطٌة -

 الخطٌة.خواص البرمجة  -

 مشكلة تحمٌك ألصى ربح. -

 صٌاغة االلخطً.  -

 صٌاغة االلرٌاضً للمشكلة. -

 حل البرنامج الخطً بٌانٌاً. -

 مشكلة تحمٌك أدنى تكلفة. -

 . غٌر المحكمالمٌد المحكم والمٌد  -

 ه وتطبٌمات دعملٌة.أملل -

ٌة داراستعراض بعض المشاكل اإل -
 لبعض الشركات.

ممدمة دعامة دعن برامج الحاسوب  -
المستخدمة لحل مشاكل البرمجة 

4 12 

a1,a2 
b1,c1, 
d1,d2 
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، Excel solverالخطٌة )
Tora) 

 Excelاستخدام برامج الحاسوب ) -
solver ،Tora لحل مشكلة )
 ربح. ألصىتحمٌك 

 Excelاستخدام برامج الحاسوب)  -
solver ،Tora لحل مشكلة )

 تحمٌك ادنى تكلفة. 

 مشاكلة النمل 3

 دعناصر مشكلة النمل. -

 تملٌل مشكلة النمل بشبكة دعمل. -

 صٌاغة مشكلة النمل فً خطً. -

حل مشكلة النمل بطرٌمة الركن  -
 الشمالً الغربً.

 حل مشكلة النمل بطرٌمة الل تكلفة. -

حل مشكلة النمل بطرٌمة فوجل  -
 التمرٌبٌة )الفروق(.

 لمشكلة النمل. مللاٌجاد الحل األ -

 حاالت خاصة لمشكلة النمل.   -

 ٌة.  ه وتطبٌمات دعملأملل -

حل مشكلة النمل استخدام برامج  -
Excel solver وتطبٌمها دعلى ،

جمٌع الطرق الجبرٌة واٌجاد الحل 
 .مللاأل

حل مشكلة النمل استخدام برامج   -
Tora وتطبٌمها دعلى جمٌع ،

الطرق الجبرٌة واٌجاد الحل 
 .مللاأل

4 12 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 

صٌصخمشكلة الت 4  

 دعناصر مشكلة التخصٌص. -

تملٌل مشكلة التخصٌص بشبكة  -
 دعمل.

صٌاغة مشكلة التخصٌص فً  -
 خطً.

حل مشكلة التخصٌص بالطرٌمة  -
 الهنجارٌة.

 حاالت خاصة التخصٌص النمل.  -

 ه وتطبٌمات دعملٌة.  أملل -

حل مشكلة التخصٌص استخدام  -
، واٌجاد Excel solverبرامج 

 .مللالحل األ

حل مشكلة التخصٌص استخدام  -

4 12 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 
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الحل  ، واٌجادToraبرامج  
 .  مللاأل

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

VI.  التدرٌس: استراتٌجٌة 

 .اتالمحاضر  -

 المشاركة الصفٌة.  -

 ة العملٌة وحاالت والعٌة.مللحل األ -

 .(Excel solver ،Toraباستخدام الحاسوب بالبرامج )حل الواجبات  -

 .(Excel solver ،Toraباستخدام الحاسوب بالبرامج )التكالٌف الفردٌة والجمادعٌة  -

 .(Excel solver ،Toraباستخدام الحاسوب بالبرامج )االختبارات النظرٌة والعملٌة   -

 التمارٌر واالبحاث .  -

 

VII. والتكلٌفات: نشطةاأل 

الر
 قم

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف

ٌة وااللتصادٌة دارتكالٌف لحل المشاكل اإل 1
 Excelباستخدام الحاسوب بالبرامج )

solver ،Tora.) 

a1,b1,b2,c1,c2, d2 w3-w8 01 

امتحان فصلً دعملً باستخدام الحاسوب  2
 (.  Excel solver ،Toraبالبرامج )

a1,a2,b1,b2,c1,c2,d
1,d2 

W15 01 

 01 اجمالً الدرجة 

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقٌٌم أنشطة الرقم

نسبة الدرجة 
درجة   إلى

التقوٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

1 
-w3 الواجبات والتكالٌف

w8 
20 %20 

a1,b1,b2,c1,c2, d2 

 w15 20 %20 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 اختبار منتصف الفصل 2

 w16 60 %60 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 االختبار النهائً 3

  100% 100  اإلجمالً 

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة
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للطبادعة والنشر، صنعاء،   األمٌندعادل السنبانً و دعبدالملن العولمً، ممدمة فً بحوث العملٌات،  .0
 م. 2013

 المراجع المساعدة

 م. 2014أسماء دمحم باهرمز، ممدمة فً بحوث العملٌات، خوارزم العلمٌة ، جدة ، السعودٌة،  .0
2. Hillier, F., and G. J. Lieberman, Introduction to Operation Research, 10th. 

Edition,  
Mc Graw- hill, 2008. 

 وإنترنت:    إلكترونٌةمواد 

 http://www.informs.org. 

 http://www.ifors.org. 

 http://www.theososity.com. 

 http://www.sceinceofbeter.org. 

X. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

 % من المحاضرات. 25ٌحرم الطالب من درجات المشاركة والتكالٌف فً حال الغٌاب ألكلر من  -

 : تأخر الحضور الم   .2
  دعن ربع سادعة.   تزٌدلمدة ال تأخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 

 ضوابط االمتحان:  .3
  الممرر السماح له بالدخول. ستاذالطالب دعن االمتحان النصفً لنصف سادعة ٌحك ألتأخر فً حال 
  لالمتحان. آخري فً حال تغٌب الطالب دعن االمتحان الفصلً ٌمنح فرصة 
  اكلر من نصف سادعة.تأخر ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً اذا  

 التعٌٌنات والمشارٌع:  .4
  الممرر نوع  التكالٌف واالبحاث فً المحاضرة اللانٌة وٌحدد طرٌمة ومودعد التسلٌم. أستاذٌحدد 
  وفً حالة دعدم التسلٌم  آخري الطالب دعن مودعد التسلٌم لظرف لاهر ٌمنح فرصة تأخر فً حال

 ٌحرم من درجة التكلٌف أو البحث. خري اآلبعد الفرصة 

 الغش:  .5
  ًن الطالب.ئواالمتحان الفصلً أو النهائً تطبك دعلٌة الئحة شفً حال لبوت لٌام الطالب بالغش ف 

 االنتحال:  .6
 ن ئوفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة دعنه تطبك دعلٌة الئحة ش

 الطالب.

 ملل استخدام الموباٌل أو موادعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات : آخري سٌاسات   .7
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 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 
 دارة كمٌة فً اإل أسالٌبخطة مقرر : بحوث 

  

I. متقدم تأمٌنخطر وإدارة : معلومات عن مدرس المقرر 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
العامري أحمدد: منصور   االسم 

 المكان ورقم الهاتف 771111146 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      Dr.malameri@gmail.com ًالبرٌد اإللكترون 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 ةداركمٌة فً اإل أسالٌب اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 األول /الثالث ،  الفصل /المستوى  والفصل الدراسً:المستوى   .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 اعمالإدارة  /والمعلومات حصاءاإل البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

وحل النماذج فً مجال بحوث العملٌات، البرمجة  دعدادإلالالزمة الطالب بالمهارات والمدرات  زوٌدت إلىٌهدف هذا الممرر 
فً حل مشاكل بحوث  اآللًالخطٌة )اسلوب السمبلكس، اسلوب النمل ، اسلوب التخصٌص وذلن  باستخدام برنامج الحاسب 

 . (Excel solver ،Toraالعملٌات والبرمجة الخطٌة )

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 الممرر سوف ٌكون الطالب لادراً دعلى أن:بعد االنتهاء من دراسة 
 .a1ٌة بمشاكل البرمجة الخطٌة.ساسٌُظهر المعرفة بالمفاهٌم األ 

a2.ٌوضح كٌفٌة صٌاغة االلرٌاضً لمشاكل البرمجة الخطٌة . 
.b1  .ٌمٌز بٌن الطرق المناسبة لحل مشاكل البرمجة الخطٌة 
.b2مللٌفسر مشاكل البرمجة الخطٌة الٌجاد الحل األ. 
C1 ٌة وااللتصادٌة. دارالكمٌة فً حل  المشكالت اإل سالٌب. ٌوظف مهاراته لتطوٌر استخدام األ 
.c2 ( ٌستخدم برامج الحاسوبExcel solver ،Tora.فً حل مشاكل البرمجة الخطٌة ) 
d1ٌة وااللتصادٌة.دار. ٌعمل ضمن فرٌك فً حل المشاكل اإل 
d2  لحلول مشاكل البرمجة الخطٌة. فضلاألٌتخذ المرارات الصحٌحة الختٌار البدٌل 

  
 

mailto:Dr.malameri@gmail.com
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 قسم إدراة االعمال
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V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الرلم
وحدات 
 الممرر

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة

1 
 ممدمة فً
بحوث 
 العملٌات.

 ممدمة فً بحوث العملٌات. -

التطور التارٌخً لبحوث العملٌات والعوامل التً سادعدت  -
 العملٌات.دعلى تطور بحوث 

خطوات ومراحل مشروع بحث العملٌات، تحدٌد    -
المشكلة، صٌاغة االلرٌاضً، حل االلرٌاضً، اختبار 

 الحل مبدئٌا، تنفٌذ الحل.

W1 3 

خطوات ومراحل مشروع بحث العملٌات، تحدٌد المشكلة،  -
صٌاغة االلرٌاضً، حل االلرٌاضً، اختبار الحل مبدئٌا، 

 تنفٌذ الحل.

W2 3 

2 
البرمجة 

 الخطٌة

 مفهوم البرمجة الخطٌة. -

 مجاالت تطبٌك البرمجة الخطٌة -

 خواص البرمجة الخطٌة. -

 ربح. ألصىمشكلة تحمٌك  -

 صٌاغة االلخطً. -

 صٌاغة االلرٌاضً للمشكلة. -

W3 3 

 حل البرنامج الخطً بٌانٌاً. -

 مشكلة تحمٌك أدنى تكلفة. -

 . غٌر المحكمالمٌد المحكم والمٌد  -

 دعملٌة.ه وتطبٌمات أملل -

 ٌة لبعض الشركات.داراستعراض بعض المشاكل اإل -

W4 3 

ممدمة دعامة دعن برامج الحاسوب المستخدمة لحل مشاكل  -
 (Excel solver ،Toraالبرمجة الخطٌة )

W5 3 

( Excel solver ،Toraاستخدام برامج الحاسوب ) -
 ربح. ألصىلحل مشكلة تحمٌك 

( لحل Excel solver ،Toraاستخدام برامج الحاسوب) -
 مشكلة تحمٌك ادنى تكلفة.

W6 
 

3 
 

3 
مشكلة  

 النمل

 دعناصر مشكلة النمل. -

 تملٌل مشكلة النمل بشبكة دعمل. -

 صٌاغة مشكلة النمل فً خطً. -

W7 3 

 حل مشكلة النمل بطرٌمة الركن الشمالً الغربً. -

 لمشكلة النمل. مللاٌجاد الحل األ -

 ه وتطبٌمات دعملٌة.  أملل -

W8 3 
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 النمل بطرٌمة الل تكلفة.حل مشكلة  -

 لمشكلة النمل. مللاٌجاد الحل األ  -

 ه وتطبٌمات دعملٌة.  أملل -

W9 3 

 

 حل مشكلة النمل بطرٌمة فوجل التمرٌبٌة )الفروق(. -

 لمشكلة النمل. مللاٌجاد الحل األ -

 حاالت خاصة لمشكلة النمل.   -

 ه وتطبٌمات دعملٌة.  أملل -

W10 3 

 

، Excel solverحل مشكلة النمل استخدام برامج -
 .مللوتطبٌمها دعلى   جمٌع الطرق الجبرٌة واٌجاد الحل األ

، وتطبٌمها دعلى Toraحل مشكلة النمل استخدام برامج   -
 .مللجمٌع الطرق الجبرٌة واٌجاد الحل األ

W11 3 

4 
مشكلة 

 التخصٌص

 دعناصر مشكلة التخصٌص.   -

 بشبكة دعمل.تملٌل مشكلة التخصٌص  -

 صٌاغة مشكلة التخصٌص فً خطً. -

 حل مشكلة التخصٌص بالطرٌمة الهنجارٌة.   -

W12 3 

 حاالت خاصة لمشكلة التخصٌص.  -

 ه وتطبٌمات دعملٌة لمشكلة التخصٌص.  أملل -

W13 3 

، Excel solverحل مشكلة التخصٌص باستخدام برامج  -
 .مللواٌجاد الحل األ

، واٌجاد Toraحل مشكلة التخصٌص باستخدام برامج   -
 .مللالحل األ

W14 3 

 Excel solverتصحٌح وتمٌٌم التكالٌف باستخدام برامج  -  5
 .Toraوبرامج  

W15 3 

6 
اختبار 
نهاٌة 

 الفصل   
 اختبار نهاٌة الفصل   

W16 3 

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 .المحاضرة 
  .المشاركة الصفٌة 
 ة العملٌة وحاالت والعٌة.مللحل األ 
  حل الواجبات( باستخدام الحاسوب بالبرامجExcel solver ،Tora). 
  التكالٌف الفردٌة والجمادعٌة( باستخدام الحاسوب بالبرامجExcel solver ،Tora). 
   االختبارات النظرٌة والعملٌة( باستخدام الحاسوب بالبرامجExcel solver ،Tora). 
   . التمارٌر واالبحاث 

 

VII. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

باستخدام ٌة وااللتصادٌة دارتكلٌف لمجمودعات لحل المشاكل اإل 1
 .(Excel solver ،Toraالحاسوب بالبرامج )

w3-
w8 

10 

، Excel solverامتحان فصلً دعملً باستخدام الحاسوب بالبرامج ) 2
Tora  .) 

W15 10 

 درجة 20  اجمالً الدرجة

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم
موعد التقوٌم/ 
 الٌوم والتارٌخ

 الدرجة
 الوزن النسبً 

درجة  التموٌم  إلى)نسبة الدرجة 
 النهائً(

 w3-w8 01 01% تكالٌف وواجبات

 w15 01 01% اختبار نصفً

 w16 61 61% امتحان نهائً

 %011 011  المجموع

 

II. مصادر التعلٌم 

 المراجع الرئٌسة:
  ،للطبادعة والنشر، صنعاء،   األمٌندعادل السنبانً و دعبدالملن العولمً، ممدمة فً بحوث العملٌات

 .  م2013

 المراجع المسادعدة:
 م.2014أسماء دمحم باهرمز، ممدمة فً بحوث العملٌات، خوارزم العلمٌة ، جدة ، السعودٌة، 

1. Hillier, F., and G. J. Lieberman, Introduction to Operation Research, 10th. 
Edition,  

Graw- hill, 2008.. 

  وإنترنت:    إلكترونٌةمواد 

 http://www.informs.org. 

 http://www.ifors.org. 

 http://www.theososity.com. 

 http://www.sceinceofbeter.org. 

III. :مصادر التعلم 

 

IV. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .0

 من المحاضرات.% 75ٌلتزم الطالب بحضور  -

 % من المحاضرات. 25ٌحرم الطالب من درجات المشاركة والتكالٌف فً حال الغٌاب ألكلر من  -

 : تأخر الحضور الم   .0

http://www.informs.org/
http://www.ifors.org/
http://www.theososity.com/
http://www.sceinceofbeter.org/


 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

  دعن ربع سادعة.   تزٌدلمدة ال تأخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 

 ضوابط االمتحان:  .3
  الممرر السماح له بالدخول. ستاذالطالب دعن االمتحان النصفً لنصف سادعة ٌحك ألتأخر فً حال 
  لالمتحان. آخري فً حال تغٌب الطالب دعن االمتحان الفصلً ٌمنح فرصة 
  اكلر من نصف سادعة.تأخر ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً اذا  

 التعٌٌنات والمشارٌع:  .4
  الممرر نوع  التكالٌف واالبحاث فً المحاضرة اللانٌة وٌحدد طرٌمة ومودعد التسلٌم. أستاذٌحدد 
  وفً حالة دعدم التسلٌم  آخري الطالب دعن مودعد التسلٌم لظرف لاهر ٌمنح فرصة تأخر فً حال

 ٌحرم من درجة التكلٌف أو البحث. خري اآلبعد الفرصة 

 الغش:  .5
  ًن ئواالمتحان الفصلً أو النهائً تطبك دعلٌة الئحة شفً حال لبوت لٌام الطالب بالغش ف

 الطالب.

 االنتحال:  .6
 ن ئوفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة دعنه تطبك دعلٌة الئحة ش

 الطالب.

 ملل استخدام الموباٌل أو موادعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات : آخري سٌاسات   .7

 


